
 
Gyermekápolási táppénz (GYÁP) igénylés  

Ügyintézés 
helye: 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Kaposvári Járási Hivatal  
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  
Egészségbiztosítási Osztály 
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 28. Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 350.  
Telefon: (82) 423 133 Fax: (82) 423 145  
E-mail: egeszsegbiztositas@kaposvar.gov.hu 
 
Központi Ügyfélszolgálat: 
7400 Kaposvár Bajcsy – Zs. u. 28. 
 
Kihelyezett Ügyfélszolgálati Pontok: 
8600 Siófok, Koch R. u. 9. 
8700 Marcali, Posta köz.1. 
7500 Nagyatád, Baross u. 5. 
 

Ügyfélfogadási 
idő: 

Kaposvár:  
Hétfő; Csütörtök: 8.00 – 13.00  
Szerda: 8.00 – 17.00  
Péntek: 8.00 – 11.00 
 
Siófok: Kedd: 9.00 – 15.00 
Marcali: Hétfő: 9.00 – 15.00 
Nagyatád: Péntek: 9.00 – 12.00 

Ügyintézéshez 
kapcsolódó 
letölthető 
nyomtatványok 
 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html 
 
Regisztrációs lap (2017.12.01.) 
 
Foglalkoztatói Igazolás 
 
Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 
igényléséhez 
 
Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához 
 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 
 

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (KPE 160/B) 
 
Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához 
 
Igazolás a szülő részére a 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása ideje alatt 
történő együtt tartózkodásának időtartamáról 
 
Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről (A3517-140/a) 
Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről (A3517-25) 
Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről (KPE120) 
 

Ügyintézés 
illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatatási 
díja 

Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes 
 

Ügyintézési 
határidő 

60 nap  
(ha minden irat rendelkezésre áll, és nincs ellenérdekű ügyfél, akkor sommás eljárásban 8 nap) 
 

Kérelem A gyermekápolási táppénz iránti kérelmet a foglalkoztatónál kell jelezni, az eredeti orvosi 

mailto:egeszsegbiztositas@kaposvar.gov.hu
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html


benyújtásának 
módja 

igazolások leadásával, valamint a nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz 
megállapításához megnevezésű nyomtatvány kitöltésével és aláírásával. 
 
A foglalkoztató ezt követő 5 napon belül elektronikusan továbbítja a kérelmet az ÁNYK program 
segítségével előállított nyomtatvány (Foglalkoztatói Igazolás) benyújtásával.  
Az egyéni vállalkozó/őstermelő maga kötelezett az elektronikus (Igénybejelentés táppénz, 
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez) nyomtatvány 
kitöltésére. 
 
A gyermekápolási táppénz iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. 
 
A csatolandó dokumentumokat elektronikus csatolmányként, szkennelve kell mellékelni. 
 

Ügyintézési 
tájékoztató 

A gyermekápolási táppénz (GYÁP) a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető 
pénzbeli ellátás.  
Három alapfeltétele: 

- a fennálló biztosítási jogviszony,  
- a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett 
- az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.  

 
Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a 
gyermekápolási táppénz iránti igényt.  
 

A gyermekápolási táppénz ellátásról szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A
1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermek%C3%A1pol%C3%A1si-
t%C3%A1pp%C3%A9nz.html 
 
 

Időpontfoglalás 
 

van 
https://ejelentes.oep.hu/ipfr/index.jsp 
 

Elektronikus 
ügyintézés 

van 
ÁNYK nyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun keresztül. 
 
Hivatali kapu: SMKHEBO (KRID azonosító: 347797776) 
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